Informações à imprensa
2016

MCB participa da 14ª Semana Nacional de Museus com
programação que inclui música, oficinas e exposições

Criada para comemorar o dia internacional de museus (18 de maio), o Ibram – Instituto
Brasileiro de Museus – promove entre os dias 16 e 22 de maio a Semana Nacional de Museus.
O propósito da mobilização é organizar as instituições museológicas brasileiras a partir da
concentração de suas programações em torno de um mesmo tema.
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
participa de mais uma edição com uma programação que inclui exposições, música e oficinas
com o Educativo MCB. Confira abaixo a programação completa:
Educativo
Oficinas no Museu: Casinha | 18 de maio, quarta, 10h e 14h30 | Grátis
Inscrições gratuitas pelo e‐mail agendamento@mcb.org.br ou telefone (11) 3026‐3913
Partindo de imagens de moradias em árvores, rochas e água, os participantes construirão
pequenos modelos de casas a partir de suas lembranças e memórias.
Desenho sua casa | 19 de maio, quinta, 10h30 | Grátis
Atividade sem necessidade de inscrição prévia.
Parte de uma série de atividades organizadas pelo Educativo MCB, na calçada do Museu, nesta
oficina a artista Helena Kuasne desenhará a casa dos participantes a partir de uma descrição
afetiva ou uma fotografia. A ideia é que o público contribua, através de suas memórias e
experiências, com o principal tema do Museu: a casa brasileira.

Conversa no quintal | 22 de maio, domingo, 15h | Grátis
Atividade sem necessidade de inscrição prévia.
Durante todos os domingos do mês de maio, o MCB promove rodas de conversa a partir de
temas sugeridos por seus educadores ou pelo público presente, provocando reflexões sobre
novos modos de morar e uso contemporâneo do espaço urbano.
Música
Ricardo Baldacci | 22 de maio, domingo, 11h | Grátis
O cantor e guitarrista paulistano, Ricardo Baldacci, apresenta “Brothers in Swing”, o seu mais
recente trabalho em tributo à família Pizzareli. Sob as influências de Nat King Cole, Frank
Sinatra e John Pizzarelli, ele inclui em seu repetório clássicos do jazz e lidera o “drumless trio”,
acompanhado de piano e contra‐baixo.
Exposições
Mostra do Concurso do Cartaz MCB | Até 22 de maio, terça a domingo, das 10h às 18h
Em celebração aos 30 anos do Prêmio Design, o MCB realiza uma exposição inédita com todos
os cartazes inscritos no Concurso de 2016. Durante a abertura, haverá o lançamento da edição
50 da Revista Zupi e apresentação dos Embatucadores (ver programação Educativo). Os
visitantes da mostra poderão eleger seu cartaz favorito por meio de votação popular e o mais
votado será exposto ao lado dos selecionados pela comissão julgadora, na mostra do 30º
Prêmio Design (a partir 24.11 no MCB).
Coleção Museu da Casa Brasileira | Mostra de longa duração
A exposição apresenta o acervo institucional a partir de uma seleção de móveis e objetos
representativos da casa brasileira desde o século 17 até os dias de hoje. Ícones do design
nacional estão presentes, entre eles a poltrona Mole (1957), de Sergio Rodrigues; a cadeira
Paulistano (1957), de Paulo Mendes da Rocha, e a cadeira Girafa (1987), de Lina Bo Bardi,
Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki.
A Casa e a Cidade – Coleção Crespi‐Prado | Mostra de longa duração
A exposição traz um retrato da cidade de São Paulo entre o final do século 19 até meados do
século 20 por meio das peças do acervo da Fundação Crespi‐Prado, de ampla iconografia
reunida, além de textos dos professores Carlos Lemos e Maria Ruth Amaral, ambos da FAU‐
USP, e da contribuição do ambientalista Ricardo Cardim. A mostra busca apresentar aspectos
do cotidiano do casal que habitava o Solar, revelando suas origens e sua atuação como
protagonistas na história da cidade.
Sobre a Semana Nacional dos Museus
De 16 a 22 de maio, 1236 museus de todo o país participam da 14ª Semana Nacional de
Museus, com o propósito mobilizar as instituições brasileiras a partir do esforço de
concentração de programações em torno de um mesmo tema. Sua primeira edição foi
realizada em 2003, idealizada pelo Departamento de Museus (Demu/Iphan), atual Ibram,
quando contou com a participação de 57 museus.
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira (MCB) dedica‐se à preservação e difusão da cultura material da
casa brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design. A
programação do MCB contempla exposições temporárias e uma agenda com base em debates,
palestras e publicações que contextualizam a vocação do museu para a arquitetura e o design,
contribuindo na formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo,
habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras

iniciativas, destacam‐se o Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento no país,
realizado desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre
a diversidade do morar do brasileiro.
SERVIÇO:
14ª Semana Nacional de Museus
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032.3727
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h.
Ingressos: R$7 (inteira) e R$3,50 (meia‐entrada). Grátis para crianças até 10 anos e maiores de
60 anos. Gratuito aos sábados, domingos e feriados.
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas
Estacionamento pago no local.
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Sandra Beltrán – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa ‐ Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br

